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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah UD. Maxtro 

Citra Persada yang berlokasi di Jln. Pattimura no 36 Solo. UD. Maxtro Citra 

Persada adalah usaha dagang yang bergerak pada bidang konveksi kaos. Peneliti 

memilih UD. Maxtro Citra Persada sebagai obyek penelitian karena peneliti 

menemukan adanya masalah mengenai kecacatan produk yang masih lebih dari 

1% yang merupakan batas kerusakan yang ditetapkan oleh usaha ini. Selain itu,  

alasan pemilihan lokasi ini adalah karena besslum pernah dilakukan nya penelitian 

mengenai rancangan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode six 

sigma. 

 

3.2Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subyek atau obyek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang  telah ditetapkan dalam penelitian yang pada akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan dari subyek maupun obyek tersebut ( Sugiyono 2009: 80 

). Populasi dalam penelitian ini adalah produk cacat kaos kerah lengan panjang 

pada UD. Maxtro Citra Persada pada bulan April 2017. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

dan sifatnya harus dapat mewakili populasi tersebut ( Sugiyono 2009: 81 ). 

Sampel dalam penelitian ini adalah produk cacat kaos kerah lengan panjang pada 

UD. Maxtro Citra Persada pada 20 hari kerja selama bulan April 2017 karena 

proses produksi hanya dilakukan hari senin - jumat saja. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono ( 2010: 137 ) data primer merupakan sumber data yang 

langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pemilik dan karyawan 

bagian Quality Control UD. Maxtro Citra Persada Solo untuk mengetahui jenis 

cacat dengan cara wawancara dan penyebab produk cacat pada produk kaos kerah 

lengan panjang dengan cara observasi. 

2.Data Sekunder 

Menurut Sugiyono ( 2010: 137 ) data sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung diberikan ke pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder dari penelitian ini adalah data jumlah produksi 

kaos kerah lengan panjang pada bulan April 2017 dan data jumlah produk cacat 

kaos kerah lengan panjang pada bulan April 2017. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui pertanyaan 

lisan dari peneliti kepada narasumber untuk mengetahui informasi – informasi 

yang diperlukan untuk melakukan penelitian ( Sugiyono 2009: 137 ). Metode 

ini dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada pemilik UD. 

Maxtro Citra Persada yaitu Yohanes Yudi untuk mendapatkan kelengkapan 

data dan informasi mengenai jenis – jenis kecacatan pada produk kaos kerah 

lengan panjang dan penyebabnya. 

2. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal 

– hal variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, nodules rapat, agenda dsb ( Arikunto 2006: 158 ). Dari metode ini 

diharapakan akan memperoleh data tentang data produksi kaos kerah lengan 

panjang pada UD. Maxtro Citra Persada pada bulan April 2017 dan data 

produk cacat kaos kerah lengan panjang pada UD. Maxtro Citra Persada pada 

bulan April 2017. 

3. Metode Observasi  

Observasi menurut Sutrisno Hadi merupakan metode pengumpulan data 

yang lebih kompleks karena melalui serangkaian pengamatan dan ingatan 

mengenai penelitian yang berkaitan dengan proses kerja dan tingkah laku 

manusia. Metode ini dilakukan dengan mengamati proses produksi pada UD. 

Maxtro Citra Persada secara langsung agar  dapat mengetahui jenis kecacatan 
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pada produk kaos lengan panjang dan penyebab kecacatan tersebut secara 

teliti. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Six Sigma 

yang meliputi Define, Measure, Analyze, Improve dan Control ( DMAIC ) dengan 

tahap – tahap sebagai berikut: 

1. Define 

Pada tahap Define ditentukan proporsi tingkat kecacatan yang paling 

tinggi terhadap adanya kerusakan yang merupakan sumber kegagalan 

produksi. Langkah – langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

a. Mengidentifikasikan masalah yang terdapat pada UD. Maxtro Citra 

Persada dengan melihat data jumlah produk cacat pada perusahaan 

tersebut. setelah diidentifikasi, ternyata data produk cacat pada UD. 

Maxto Citra Persada rata – rata masih di atas 1% dimana standar 

kualitas produk cacat pada UD. Maxtro Citra Persada adalah 1% 

sehingga diperlukan pengendalian kualitas pada UD. Maxtro Citra 

Persada. 

b. Setelah mengidentifikasi data produk cacat pada UD. Maxtro Citra 

Persada, diketahui bahwa produk kaos lengan panjang memiliki 

jumlah produk cacat yang paling banyak dari produk lainnya yaitu 

sebesar 1,43%. Untuk itu, perlu didefinisikan kriteria pemilihan 
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masalah perancangan pengendalian kualitas pada produk kaos kerah 

lengan panjang pada UD. Maxtro Citra Persada. 

c. Mendefinisikan sasaran dan tujuan dari peningkatan kualitas dengan 

metode Six Sigma. 

2. Measure 

Langkah – langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a) Menetapkan karakteristik kualitas / Critical to Quality ( CTQ ) terkait 

dengan kebutuhan spesifik pelanggan produk kaos kerah lengan 

panjang UD. Maxtro Citra Persada. Karakteristik kunci yang 

berpengaruh pada proses produksi kaos kerah lengan panjang dan 

menyebabkan kecacatan produk sehingga tidak dapat memenuhi 

standar kualitas dari UD. Maxtro Citra Persada diantaranya berlubang, 

jahitan tidak rapi, kotor terkena minyak dari mesin dan kancing yang 

terlepas. 

b) Menentukan baseline kinerja pada tingkat output dengan menghitung 

DPMO ( defects per million opportunities ) dan tingkat kapabilitas 

sigma. 

c) Menganalisis diagram control ( P-Chart ). 

Pengendali proporsi kesalahan ( p-chart ) digunakan untuk mengetahui 

apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang 

ditetukan dan mengukur proporsi produk cacat yang dihasilkan. UD. 

Maxtro Citra Persada memiliki standar dari produk cacat sebesar 1% 

dari produk yang dihasilkan. Standar sebesar 1% terbilang tinggi jika 
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dilihat dari jumlah produksi kaos pada UD. Maxtro Citra Persada 

setiap bulannya. Oleh karena itu, diperlukan peta kendali P karena 

menggunakan proporsi produk cacat yang dihasilkan agar diharapkan 

dapat mengendalikan jumlah produk cacat. UD. Maxtro Citra Persada 

belum bisa menghasilkan produk 100% tanpa cacat, namun ada 

beberapa produk cacat yang masih bisa ditoleransi dan dapat dijual lagi 

kepada konsumen dengan harga yang lebih murah.Ada beberapa jenis 

cacat yang masih bisa ditoleransi dan diterima oleh konsumen 

misalnya jika produk tersebut kancingnya terlepas maka masih bisa 

dijahit kembali dan jika produk tersebut jahitannya tidak rapi juga 

masih bisa diperbaiki kembali sebelum dijual menjadi produk yang 

layak dijual kepada konsumen. Persaingan industri pada UD. Maxtro 

Citra Persada juga tidak terlalu ketat karena perusahaan ini merupakan 

perusahaan konveksi yang sudah terkenal kualitasnya di Kota Solo 

sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli produk perusahaan ini. 

Memang ada beberapa perusahaan konveksi lainnya, namun tingkat 

produksi dan kualitas nya tidak setinggi UD. Maxtro Citra Persada. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumus yang digunakan adalah P 

dengan nilai pada rumus disesuaikan dengan para konsumen UD. 

Maxtro Citra Persada yang masih bisa menerima produk cacat tersebut 

sehingga tidak terlalu ketat dan menggunakan angka 0,8 dengan 

menggunakan rumus berikut: 
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UCL =  ̅ + 0,8Sp 

LCL =  ̅ – 0,8Sp 

Keterangan 

 ̅  = proporsi rata – rata kecacatan 

np  = jumlah kecacatan 

n  = jumlah produk yang diperiksa 

UCL = batas kendali atas 

LCL = batas kendali bawah 

Sp  = standar deviasi 

Setelah hasil dari rumus di atas diperoleh grafik pengendali berikut: 
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Gambar 3.1: Grafik Peta Kendali 

3. Analyze 

Langkah – langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a) Menetapkan stabilitas dan kemampuan proses untuk data atribut 

kecacatan pada produk kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra 

Persada. Dalam menetapkan stabilitas dan kemampuan proses, 

diperlukan untuk menentukan target peningkatan kualitas pada UD. 

Maxtro Citra Persada pada CTQ dan kemudian digambarkan pada 

diagram pareto. Berikut merupakan langkah – langkah dalam membuat 

diagram pareto: 

1) Menghitung frekuensi dari setiap CTQ dengan mengurutkan 

berdasarkan frekuensi tertinggi sampai terendah dalam 

tabelberikut:  
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Tabel 3.1 

Lembar Data Jenis Kecacatan Produk Kaos Kerah Panjang 

UD. Maxtro Citra Persada 

 

2) Menggambarkan hasil perhitungan tersebut ke dalam diagram 

pareto. 

 

Gambar 3.2: Diagram Pareto 

3) Menemukan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah 

kecacatan pada produk kaos kerah lengan panjang pada UD. 

Maxtro Citra Persada dengan melalui analisis diagram sebab akibat 

Jenis CTQ Frekuensi Persentase (%) Persentase 

Kumulatif (%) 

Kaos berlubang    

Jahitan tidak 

rapi 

   

Kotor terkena 

minyak dari 

mesin 

   

Kancing terlepas    

Total    
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( Fishbone Diagram ). Fishbone Diagram, adalah metode yang 

menjelaskan akar – akar penyebab dari masalah yang 

mengkategorikan sumber – sumber penyebab berdasarkan prinsip 

7M, yaitu man power, machines, methods, materials, media,  

motivation, money (Gaspersz, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3: Fishbone Diagram 

 

Seperti yang terdapat dalam fishbone diagram diatas, terdapat 4 

masalah yang mempengaruhi masalah kualitas diantaranya: 

1. Man power : tenaga kerja yang melakukan proses produksi pada 

UD. Maxtro Citra Persada 

2. Methods : metode yang dilakukan dalam proses produksi kaos 

kerah lengan panjang pada UD. Maxtro Citra Persada. 

Methods 

% 

Manpower 

% 

Masalah 

Kualitas 

100% 

Materials 

% 

Machines 

% 
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3. Machines : mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi kaos 

kerah lengan panjang pada UD. Maxtro Citra Persada. 

4. Materials : bahan baku / input yang dibutuhkan dalam proses 

produksi pada UD. Maxtro Citra Persada. 

4. Improve 

Pada tahap ini ditetapkan suatu rencana tindakan ( action plan ) untuk 

melaksanakan rancangan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya pada 

produk kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra Persada menggunakan 

metode 5W-1H. 5W – 1H dapat digunakan pada tahap improvement ini. (1) 

What, apa yang menjadi target utama dari perbaikan kualitas? (2) Why, 

mengapa rencana tindakan diperlukan? (3) Where, dimana rencana tersebut 

dilaksanakan? (4) Who, siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana itu? 

(5) When, kapan tindakan ini akan dilaksanakan? (6) How, bagaimana 

mengerjakan rencana tersebut? Contoh petunjuk penggunaan metode 5W – 1H 

untuk pengembangan rencana tindakan dapat dilihat dalam tabel 7.2 di bawah 

ini: 
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Tabel 7.2 Penggunaan Metode 5W+1H untuk Pengembangan Rencana 

Tindakan 

 Jenis 5W – 1H Deskripsi Tindakan 

Tujuan 

Utama 

What ( Apa ) Apa yang menjadi target 

utama dari perbaikan atau 

peningkatan kualitas? 

Merumuskan target 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pelanggan. 

Alasan 

Kegunaan  

Why 

(Mengapa) 

Mengapa rencana tindakan itu 

diperlukan? Penjelasan 

tentang kegunaan dari rencana 

tindakan yang dilakukan. 

 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Dimana rencana tindakan ini 

akan dilaksanakan? Apakah 

tindakan ini harus dilakukan 

disana? 

Mengubah sekuens 

atau urutan aktivitas 

atau 

mengkombinasikan 

aktivitas – aktivitas 

yang dapat 

dilaksanakan 

bersama. 

Sekuens     

( Urutan ) 

When 

(Kapan) 

Kapan tindakan akan 

dilakukan? 

 

Orang  Who ( Siapa) Siapa yang akan mengerjakan 

aktivitas tindakan tersebut? 

Mengapa harus orang yang 

ditunjuk untuk mengerjakan 

tindakan itu? 

 

Metode How 

(Bagaimana) 

Bagaimana mengerjakan 

tindakan itu? Apakah metode 

yang diberikan sekarang 

merupakan metode terbaik? 

Menyederhanakan 

aktivitas – aktivitas 

rencana tindakan 

yang ada. 

Sumber: Gaspersz, 2002 
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5. Control 

Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap rencana tindakan ( action 

plan ) peningkatan kualitas pada produk kaos kerah lengan panjang UD. 

Maxtro Citra Persada dengan menggunakan metode Six Sigma agar dapat 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh UD. Maxtro Citra Persada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


